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Beslutskonsolidering är en process som sker i beslutsfattarens huvud 
och innebär att det valda alternativet fortsätter att särskiljas från övriga 
alternativ även efter att beslutet fattats. Detta kan ske genom att den 
subjektiva värderingen av fakta förändras eller genom att minnet av 
själva fakta förändras. Studiens syfte var att undersöka om 
beslutskonsolidering uppstår hos en individ även när denne själv inte 
fattat beslutet. I en beslutssituation mellan två bostäder fick hälften av 
de 196 deltagarna välja bostad själva medan hälften informerades om 
vilken bostad deras partner valt. Effekten av beslutskonsolidering 
bedömdes för båda grupperna genom att mäta hur mycket deltagarna 
förvrängt fakta till vald bostads fördel. Studien gav ej signifikanta 
effekter, dock var effekterna hos gruppen med partners val närmre 
signifikansnivån. En för kort tid mellan studiens presentationsfas och 
återgivningsfas tros vara anledningen till avsaknaden av signifikanta 
konsolideringseffekter.  
 

 
Inledning 

 
Enligt teorin om beslutskonsolidering (Svenson, 1992; Svenson, Salo & Lindholm, 
2009) förstärker processer i beslutsfattarens huvud det valda alternativets fördelar i 
relation till bortvalda alternativ i en beslutssituation. Dessa processer fortsätter efter att 
själva valet genomförts och har till syfte att säkerställa att beslutsfattaren fortsätter att 
vara nöjd med sitt val. Tidigare studier har undersökt nivån av konsolidering som uppstått 
hos individer som själva fattat beslut i en mängd olika beslutssituationer (Simon, 
Krawczyk & Holyoak, 2004; Simon, Snow & Read, 2004; Svenson, Salo & Lindholm, 
2009). Avsikten med denna studie har varit att undersöka om beslutskonsolidering också 
sker hos en individ även när det är någon annan som fattat beslutet.  
 
Att fatta beslut 
Målet i en beslutssituation är att välja det för beslutsfattaren bästa alternativet. Men inte 
nog med att det ska vara bäst här och nu, i valsituationen, beslutsfattaren vill också vara 
nöjd med sitt val i framtiden (Festinger, 1957; Svenson, 1992). Framtiden är dock osäker 
och resultatet av ett val blir inte alltid som beslutsfattaren trott vid själva beslutstillfället. 
Det kan ske förändringar i såväl yttre faktorer (exempelvis världsekonomi eller 
familjesituation) som inre faktorer (till exempel intressen eller åsikter hos individen) efter 
att beslutet fattats med följd att ett annat alternativ än det valda hade varit att föredra. I 
många valsituationer finns dessutom positiva aspekter hos fler än ett alternativ och när 
beslutsfattaren fattar ett beslut förlorar denne samtidigt fördelarna hos de bortvalda 
alternativen (Festinger, 1957; Losciuto & Perloff, 1967). Det kan samtidigt finnas 
negativa aspekter hos det valda alternativet som beslutsfattaren ”tvingas att leva med”. 
Denna gråskala, där val inte är alldeles självklara och där flera alternativ har för- och 
nackdelar gör valsituationen svår och osäkerheten stor hos beslutsfattaren. En osäkerhet 
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som skapar kognitiv dissonans, en obehaglig känsla av tvivel och inre konflikt, hos 
individen. Individen kommer vilja minska denna obehagliga känsla (Cooper & Fazio, 
1984; Elliot & Devine, 1994; Festinger, 1957; Gilovich, Husted Medvec & Chen, 1995; 
Lavergne & Pelletier, 2016; Losciuto & Perloff, 1967) och i en beslutssituation kan detta 
åstadkommas genom att mentalt förstärka skillnaden mellan valt alternativ och övriga 
alternativ (Festinger, 1957; Gilovich et al., 1995; Losciuto & Perloff, 1967). Om det finns 
en tillräckligt stor skillnad mellan det valda och det näst bästa alternativet finns en 
felmarginal som ”försäkrar” om att beslutsfattaren kommer att vara nöjd med sitt val även 
i den osäkra framtiden (Svenson, 1992). 
 
Beslutskonsolidering 
Enligt teorin om beslutskonsolidering (Differentiation and Consolidation Theory, diff-
con) sker en förstärkning av skillnaderna mellan valt alternativ och övriga alternativ vid 
själva beslutssituationen och denna kognitiva differentiering fortsätter dessutom efter att 
ett beslut har fattats (Svenson, 1992; Svenson, Salo & Lindholm, 2009). Det valda 
alternativet fortsätter alltså att ytterligare särskiljas från övriga alternativ efter att valet 
genomförts, en process som kallas för konsolidering och sker omedvetet i beslutsfattarens 
huvud. Konsolidering sker för att säkerställa att beslutsfattaren är nöjd med sitt val efter 
fattat beslut och ju större osäkerhet som råder (i form av potentiellt förändrade inre och 
yttre faktorer) ju starkare differentiering mellan de olika alternativen krävs. 
Konsolidering kan ske dels genom en subjektiv omvärdering av objektiva fakta och dels 
genom en förändring av själva minnet av de objektiva fakta utifrån vilka beslutet fattats.  
 
Ett exempel på en beslutssituation är ett val mellan två produkter, till exempel när en 
individ väljer mellan två mobiltelefoner som båda har sina för- och nackdelar. De två 
telefonerna har bland annat olika pris, olika design, olika batteritid, olika bra kameror 
och olika operativsystem. Enligt teorin om kognitiv dissonans (Festinger, 1957; 
Lavergne & Pelletier, 2016; Losciuto & Perloff, 1967) står nivån av dissonans i 
proportion till beslutets vikt, och ju viktigare ett beslut är för beslutsfattaren desto 
starkare känsla av obehag kommer att uppstå. Då mobiltelefonen är en produkt som av 
många används väldigt mycket och är en stor del av dennes vardag kommer valet att 
medföra ett relativt starkt tvivel och obekväma känslor hos individen. Valet av 
mobiltelefon är dessutom svårt, då de båda alternativen ofta har en mängd för- och 
nackdelar. Att välja den ena modellen innebär alltså att tvingas acceptera dennes 
svagheter och samtidigt veta att fördelar hos den bortvalda modellen ”går förlorade” för 
beslutsfattaren. Det finns därmed en risk att känslan av osäkerhet finns kvar även efter 
att valet fattats, i form av grubblande kring huruvida det valda alternativet verkligen var 
det bästa. Enligt teorin om beslutskonsolidering (Svenson, 1992; Svenson, Salo & 
Lindholm, 2009) kommer mentala särskiljningar mellan den valda och den bortvalda 
produkten att ske efter genomfört val, för att få beslutsfattaren att må bra över sitt val. 
Förklaringar som ”det är så himla bra med marknadens största skärm”, ”skönt att slippa 
ladda mobilen hela tiden” och ”tur att jag slapp det där ologiska operativsystemet” kanske 
infinner sig hos beslutsfattaren för att förstärka det valda alternativets fördelar och det 
bortvalda alternativets nackdelar.  
 
Simon, Snow och Read (2004) visade hur människor förändrar sin värdering av fakta för 
att stödja sina beslut (på samma sätt som visades i exemplet här ovan). I ett fiktivt 
brottsfall presenterades nya ”bevis” som fick studiedeltagarna att ändra sitt beslut 
gällande huruvida den misstänkte var skyldig eller ej. I samband med att deltagarna 
ändrade sina beslut ändrade de också sin värdering av tidigare givna bevis för att 
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överensstämma med aktuellt beslut. Motsvarande effekt återfinns i Simon, Krawczyk och 
Holyoaks studie (2004) rörande en beslutssituation mellan två jobberbjudanden. Även här 
förändras deltagarnas utvärdering av olika attribut för att stödja det valda alternativet.  
 
Svenson, Salo och Lindholm (2009) studerade beslutskonsolideringens andra 
uttrycksform, förändring av minnet av själva fakta till stöd för det valda alternativet. I 
deras studie fick deltagarna objektiva fakta om två fiktiva patienter (av typen ”chans att 
överleva operation uttryckt i procent” eller ”månader att leva utan operation”) 
presenterade på VAS-skalor (Visual Analogue Scales). Dessa ursprungligt givna fakta 
var balanserade så att de totalt sett talade lika mycket till fördel för båda patienterna. 
Cirka 45 minuter efter att deltagarna fattat beslut om vilken av patienterna som skulle få 
den livsviktiga behandlingen fick de i uppgift att återberätta denna ursprungligt givna 
information (som legat till grund för deras beslut) på nya VAS-skalor. De fakta som 
deltagarna återberättade visade sig nu tala till fördel för den patient som deltagaren 
tidigare valt och denna förvrängning av minnet av fakta tros ha skett helt omedvetet hos 
beslutsfattaren.  
 
Den forskning som bedrivits ger alltså empiriskt stöd för att beslutskonsolidering sker 
hos beslutsfattaren med avsikt att göra denne nöjd med sitt beslut. Syftet med min studie 
är att undersöka om sådan förändring av minnet av fakta som visades i Svenson, Salo 
och Lindholms (2009) studie också sker vid en annan individs beslut. Det vill säga, 
kommer en förändring av minnet av fakta att ske hos individen även när det inte är 
denne som fattat beslutet? Den situation jag avser studera är parförhållanden, där 
deltagare får återberätta fakta efter att deras partner fattat ett beslut. Min tolkning av 
teorin om kognitiv dissonans (Festinger, 1957) och teorin om beslutskonsolidering 
(Svenson, 1992) är att de drivkrafter och effekter som där beskrivs är allmänmänskliga 
och det låter därför rimligt att dessa kommer gälla även vid partners beslut. 
Frågeställningen är dock relevant för att bättre förstå hur beslutskonsolidering fungerar.  
Hypotesen är att det även i denna situation kommer att ske en förändring av minnet av 
fakta till stöd för det valda alternativet. 

 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Totalt 196 deltagare genomförde studien, fördelat på 116 kvinnor, 79 män och 1 individ 
som identifierade sig som övrigt. Deltagarna var amerikaner i åldersspannet 21-71 år (M 
= 36,99 år, SD = 11,97). Det var 215 personer som påbörjade enkäten men 13 av dessa 
hoppade av utan att besvara hela enkäten. Sex deltagare uteslöts på grund av felaktigt 
ifylld enkät (exempelvis på grund av att ha gett exakt samma svar på samtliga frågor). 
Deltagarna rekryterades genom hemsidan Amazon mechanical turk,  
https://www.mturk.com/, en sida som samlar människor som besvarar enkäter mot en 
liten ekonomisk ersättning. Enbart människor som befann sig i ett förhållande var tillåtna 
att delta i studien. 

 
Material 
Studien genomfördes i form av en web-enkät på engelska i verktyget Qualtrics och 
bestod av tre delar. Den första delen inleddes med en information om studiens syfte, att 
undersöka beslutsfattande på bostadsmarknaden. Stor vikt lades i denna del på att skapa 
en trovärdig berättelse, att få deltagarna att känna in situationens allvar och de starka 
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känslor som valet av en bostad kan medföra. Därefter presenterades information om de 
två fiktiva bostäderna Tiger Street och Dolphin Street. Deltagaren upplystes om att de två 
bostäderna båda var belägna i deltagarens nuvarande bostadsområde. Därefter 
presenterades fakta om de två bostäderna med avseende på attributen Inköpspris, 
Månadskostnader, Storlek, Grannar och Avstånd.  
 
Varje attribut presenterades som en egen rubrik följt av en 100 mm lång VAS-skala 
(Visual Analogue Scales, se Figur 1) för Tiger till vänster och Dolphin snett under till 
höger. Skalorna gick på skalan 1 till 10, med det lägsta och högsta värdet utskrivna vid 
linjen, tillsammans med verbala beskrivningar av värdena. Attributen Inköpspris och 
Månadskostnader varierade från ”Billigast i ditt bostadsområde” till ”Dyrast i ditt 
bostadsområde”. Skalan för Storlek gick från ”Minst i ditt bostadsområde” till 
”Rymligast i ditt bostadsområde”. Attributet Grannar varierade från ”Värst i ditt 
bostadsområde” till ”Bäst i ditt bostadsområde” medan Avstånd gick från ”Närmast i ditt 
bostadsområde” till ”Längst bort i ditt bostadsområde” och syftade till avstånd till 
deltagarens arbete. På varje skala hade en markering gjorts som indikerade respektive 
bostads värde på detta attribut.  
 
Markeringarna för de fem attributen var korsvis balanserade, vilket i praktiken innebar att 
samma markering som visade det relativt sett låga Inköpspriset för Tiger användes för att 
markera Dolphins låga Månadskostnad, medan samma markering som visade Dolphins 
relativt höga Inköpspris markerade Tigers Månadskostnad. Likadant var förhållandet 
mellan bostäderna för attributen Storlek och Grannar medan båda bostäderna hade exakt 
samma värde för attributet Avstånd. Attributen Inköpspris och Storlek talade alltså lika 
mycket till fördel för Tiger som Månadskostnad och Grannar talade till fördel för 
Dolphin, medan Avstånd inte talade till fördel för någon av bostäderna. Enkätens första 
del avslutades med en beslutsuppgift mellan de två bostäderna samt en rankinguppgift 
rörande de attribut som tidigare presenterats.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. VAS-skala för attributet Månadskostnad enkätens presentationsfas (förminskad).   
 
Del två var ett ”Bildtest” bestående av 20 ofullständiga bilder (det vill säga tecknade 
bilder där en stor del av linjerna ”suddats bort”) och 20 tomma textrutor (läs mer om 
denna dels syfte under Procedur).  
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Del tre bestod av en flervalsfråga gällande vilken av bostäderna som valdes i del ett samt 
VAS-skalor för samtliga fem attribut för respektive bostad. VAS-skalorna var i denna del 
presenterade rakt under varandra. Istället för den markering som indikerade ett givet 
värde i del ett fanns här ett flyttbart handtag som utgick från startvärdet längst till vänster 
(det lägsta värdet) på respektive skala (se Figur 2).  
 
 
 

 
 
Figur 2. VAS-skala för attributet Grannar i enkätens återgivningsfas (förminskad).  
 
Procedur 
Deltagarna nådde enkäten genom hemsidan Amazon mechanical turk 
https://www.mturk.com/ och besvarade den på laptop/stationär dator.  Efter att de tagit 
del av fakta om bostäderna avslutades studiens första del med en beslutsuppgift. 50 % av 
studiens deltagare fick i detta moment välja vilken av bostäderna de helst skulle köpa och 
sedan rangordna de fem attributen på skalan 1-5 utifrån hur viktiga de varit för beslutet.  
25 % fick informationen ”Föreställ dig nu att din partner blir förälskad i bostaden på 
Tiger Street. Se din partner framför dig och tänk dig på precis vilket sätt denne skulle 
säga det: Jag har funderat länge på det och jag vill verkligen att vi spenderar vårt liv 
tillsammans på Tiger Street!”. De resterande 25 % fick motsvarande information om 
bostaden på Dolphin Street. De deltagare som blev informerade om sin partners val fick 
rangordna attributen på skalan 1-5 efter hur viktiga de bedömde dessa ha varit i partnerns 
beslut. Vilken deltagare som hamnade i vilken grupp styrdes av en 
randomiseringsfunktion i Qualtrics.  

 
Enkätens andra del bestod av ett bildtest där deltagarna fick se ofullständiga bilder och 
hade i uppgift att försöka tolka bilderna och beskriva vad de såg. Uppgiftens egentliga 
avsikt var att skapa ett tidsintervall efter presentationen av alternativen för att försvaga 
deltagarnas förmåga att minnas fakta från del ett exakt.  

 
I enkätens tredje och sista del fick deltagarna i uppgift att berätta vilken bostad som 
valdes i den första delen samt återge den fakta kring attributen som presenterades där och 
låg till grund för beslutet. Deltagarna återgav fakta genom att flytta ”handtagen” på VAS-
skalorna och därigenom markera värdena så som de mindes dem (se Figur 2). Då den 
ursprungliga beskrivningen av fakta balanserats korsvis (som tidigare berättats) 
påverkade inte tendenser hos deltagare att antingen dras mot mitten eller mot skalans 
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extremvärden resultatet av återrapportering av fakta. Sådana tendenser bör med andra ord 
ha påverkat återrapporteringen av fakta för båda bostäderna lika mycket och därmed ej 
stört slutresultatet.  
 
Den tid det tog för deltagarna att fylla i hela enkäten varierade stort, från 116 sekunder 
som snabbast (det vill säga strax under 2 minuter) till 2599 sekunder som långsammast 
(det vill säga cirka 43 minuter), (M = 500,73, SD = 293,20). 
 
Databearbetning 
Hos attributen Inköpspris, Månadskostnader och Avstånd var ett lågt värde något positivt 
(då exempelvis 1 indikerade bostadsområdets lägsta inköpspris) medan det för attributen 
Storlek och Grannar var positivt med ett högt värde (där 10 till exempel indikerade 
bostadsområdets trevligaste grannar). För att kunna göra fortsatta analyser spegelvändes 
de rapporterade siffrorna för attributen Inköpspris, Månadskostnader och Avstånd så att 
ett högt värde även inom dessa attribut innebar något positivt. En deltagare som till 
exempel rapporterat 1 på någon av dessa omvandlades alltså till 10 i SPSS (detta gjordes 
med 2 decimalers nivå av noggrannhet).  
 
Därefter räknades det för varje individ fram en mellanskillnad mellan återberättade siffror 
för de två bostäderna på attributnivå. För en individ som valt (eller blivit tilldelad) Tiger 
gjordes detta genom att det värde individen rapporterat för Dolphin drogs ifrån det värde 
individen rapporterat på Tiger, medan det gjordes tvärtom för en deltagare som valt (eller 
blivit tilldelad) Dolphin. Denna process genomfördes på samtliga attribut för samtliga 
deltagare och dessa mellanskillnader summerades sedan på deltagarnivå, för att få fram 
varje deltagares totala konsolidering.  
 
 

Resultat 
 

De fakta som ursprungligen presenterades för deltagarna talade lika mycket för de två 
bostäderna och mellanskillnaden mellan dessa två var således totalt sett 0 vid 
presentationsfasen. Om det vid deltagarnas återgivning av fakta totalt sett uppstått en 
positiv mellanskillnad mellan de två bostäderna innebar detta att deltagarna förändrat 
fakta till fördel för vald bostad och om denna effekt var signifikant kan detta vara ett stöd 
för teorin om beslutskonsolidering. Som visas i Tabell 1 uppstod små sådana effekter 
både för gruppen som valt bostad själva och för gruppen som informerats om sin partners 
val. Dessa effekter testades mot 0 med t-test för enskilt stickprovsmedelvärde. Hos 
gruppen som valde bostad själva fanns en svag konsolideringseffekt (M = 0,20, SD = 
4,61) men denna var ej signifikant, t(95) = 0,42, p = 0,67, two tailed. Hos gruppen vars 
partner valde bostad fanns en starkare trend (M = 0,98, SD = 5,73) men inte heller denna 
var signifikant skild från 0, t(99) = 1,71 p = 0,091, two tailed.    
 

Tabell 1. Total konsolidering. Medelvärden (och standardavvikelser).  

    Eget     Partners   
Attribut Tiger 

 
Dolphin Tiger 

 
Dolphin 

	

M (SD) 
 

 

M (SD) 
 

M (SD) 
 

 

M (SD) 
 

Total 0,15 (3,11)   0,23 (5,22) 0,32 (5,01)   1,52 (6,25) 
              

Notering. Inget av värdena visade en signifikant effekt (p < 0,05). 



	 7	

Vidare utfördes ANOVOR med Val (Eget vs. Partners) och Bostad (Tiger vs. Dolphin) 
som oberoende variabler och de fem attributen som beroende variabler i varsin ANOVA 
(se resultat i Tabell 2). Resultaten av dessa ANOVOR användes ej för att direkt besvara 
den ursprungliga frågeställningen, då denna rörde (av deltagarna) skapade skillnader 
mellan vald och bortvald bostad totalt sett. Däremot skulle skillnader på attributnivå 
kunna visa på tendenser att konsolidera på vissa specifika attribut (exempelvis högt eller 
lågt rankade attribut eller attribut som redan talade till fördel för den valda bostaden) och 
därmed ge en bredare förståelse av fenomenet beslutskonsolidering.  
 
Tabell 2. Mellanskillnader mellan de två bostäderna på attributnivå. Presenterade siffror i 
exakta mått och Återberättade siffror i form av medelvärden (och standardavvikelser).  

  
        
Presenterade   

           
Återberättade   		

   

                                 
Eget val 

 	

                           
Partners val 

 Attribut Tiger Dolphin Tiger Dolphin 
 

Tiger Dolphin 

	 	 	

M (SD) 
 

M (SD) 
 

 

M (SD) 
 

M (SD) 
 

Inköpsprisa +4,8 - 4,8  3,45 (3,42) -3,86 (3,15)    2,46 (4,31) -3,27 (3,98) 
Månadskostn.a - 4,8 +4,8 -2,47 (3,38)  3,93 (2,75) 

 
-2,08 (4,24) 3,68 (3,45) 

Storlekab +6 - 6  2,75 (3,50) -3,77 (3,45) 
 

 3,54 (3,68) -2,08 (4,79) 
Grannara - 6 +6 -3,29 (3,27)  4,48 (3,72) 

 
-3,95 (3,41) 3,07 (4,34) 

Avståndb   0   0 -0,29 (1,43) -0,57 (1,50) 
 

 0,35 (1,26) 0,12 (2,46) 
                

a = p < 0,001, huvudeffekt av bostad (Tiger vs. Dolphin) 
b = p < 0,05, huvudeffekt av val (Eget vs. Partners) 
 
För attributet Storlek fanns en signifikant effekt av Val, F(1,1) = 4,56, p < 0,03, ηp

2	= 0,02. 
Detta till följd av att gruppen som valt bostad själva återberättat fakta som talar mindre 
för vald bostad än vad ursprungligt givna fakta gjorde (M = -1,60, SD = 4,63) medan 
gruppen vars partner valt bostad istället förstärkt vald bostads fördelar vid återgivningen 
på detta attribut (M = 0,45, SD = 5,14). Även för attributet Avstånd fanns en signifikant 
effekt av Val, F(1,1) = 6,42 p < 0,01, ηp

2	= 0,03, då deltagare som valt bostad själva även 
på detta attribut återberättat fakta som talar mindre till vald bostads fördel än ursprungligt 
givna fakta (M = -0,48, SD = 1,47). Detta medan deltagare vars partner valt bostad 
förstärkt vald bostads fördelar (M = 0,22, SD = 2,01). Attributet Grannar visade en effekt 
för Val nära signifikansnivån, F(1,1) = 3,44, p < 0,07, ηp

2	= 0,02, då gruppen som valde 
bostad själva förstärkt vald bostads fördelar vid återgivningstillfället (M = 1,89, SD = 
5,12). Samtidigt som gruppen vars partner valde bostad återberättat fakta som talar 
mindre för vald bostad än ursprungligt givna fakta (M = -0,09, SD = 5,27).   
 
Samtliga attribut utom Avstånd (vilket var det enda attributet som ursprungligen inte 
lutade åt något håll) visade en stark effekt av Bostad (p < 0,001). För Inköpspris, F(1,1) = 
140,35, p < 0,001, ηp

2	 = 0,42, till följd av att de som valde (eller tilldelades) Tiger 
förstärkte fakta till vald bostads fördel (M = 2,87, SD = 3,97) medan de som valde (eller 
tilldelades) Dolphin återberättade fakta som talade mindre till vald bostads fördel än 
ursprungligt givna fakta (M = -3,58, SD = 3,56). För attributet Månadskostnad, F(1,1) = 
143,70, p < 0,001, ηp

2	 = 0,43. Detta då deltagare med Tiger som val förminskat vald 
bostads fördel (M = -2,24, SD = 3,89) medan deltagare med Dolphin som val förstärkt 
vald bostad jämfört med ursprungligt givna fakta (M = 3,81, SD = 3,08).  För attributet 
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Storlek, F(1,1) = 109,43, p < 0,001, ηp
2	= 0,36, till följd av att deltagare med Tiger som 

val förstärkt vald bostad gentemot ursprungligt givna fakta (M = 3,21, SD = 3,60) medan 
deltagare med Dolphin som val försvagat vald bostad i återgivningsfasen (M = -2,99, SD 
= 4,19). För attributet Grannar, F(1,1) = 176,04, p < 0,001, ηp

2	= 0,48. Detta då deltagare 
med Tiger som val återberättat fakta som talar mindre för vald bostad än ursprungligt 
givna fakta (M = -3,67, SD = 3,34) medan deltagare med Dolphin som val förstärkt vald 
bostad (M = 3,83, SD = 4,07).  
 
Deltagarna ombads att ranka de olika attributen utifrån hur viktiga dessa var för 
deltagarens eget beslut alternativt utifrån hur viktigt denne bedömde att de olika 
attributen var för dennes partner. Inköpspris rankades som viktigast av 81 personer, 
Månadskostnader av 49 personer, Storlek av 29 personer, Grannar av 32 personer och 
Avstånd av 11 personer (som synes blir detta totalt 202 personer, detta på grund av att 
några deltagare bedömt två stycken attribut som ”viktigast”).  
 
 

Diskussion 
 

I Svenson, Salo och Lindholms (2009) originalstudie uppvisades konsolideringseffekter 
hos deltagarna i form av förändring av själva minnet av fakta till stöd för valt alternativ 
vid en beslutsuppgift. Syftet med min studie var att undersöka huruvida 
beslutskonsolidering uppstår även när det inte är individen själv som fattar beslutet i en 
valsituation. Med utgångspunkt i tidigare resultat, som visat på konsolidering vid eget 
val, förväntades en effekt när det var individen själv som fattade beslutet och det 
intressanta var att se ifall en effekt också skulle uppstå vid partners val. Resultatet av 
denna studie var dock att det inte fanns någon signifikant konsolidering vare sig vid 
eget eller partners beslut. En trend visade att effekten vid partners beslut var större än 
vid individens eget beslut. De deltagare vars partner fattat beslutet mellan de två 
bostäderna tenderade alltså att konsolidera mer än deltagare som själva valt bostad. 
Både detta förhållande och det faktum att det ej uppstod signifikanta effekter för någon 
av grupperna kräver vidare forskning. Kanske är det så att beslutsfattande gällande 
boende är ett typiskt ”tillsammans-beslut” (för människor i förhållande) och att partners 
upplevelse därför väger tyngre än den egna upplevelsen? Och att detta medför starkare 
konsolideringseffekter vid partners beslut än vid eget beslut?  Beslutsfattande gällande 
boendesituation är alltså ett spännande område för fortsatt forskning.  
 
I Svenson, Salo och Lindholms (2009) studie tog det cirka 45 minuter mellan studiens 
presentationsfas och återgivningsfas, medan medelvärdet i min studie låg på cirka 8 
minuter. Att det i originalstudien tog betydligt längre tid mellan presentationstillfället 
och återgivningstillfället är en tänkbar anledning till skillnaden i effekter mellan de två 
studierna. Den korta tiden mellan presentations- och återgivningsfasen i min studie kan 
ha inneburit att deltagarna mindes exakt presenterade fakta relativt väl, alternativt att de 
kunde minnas ”mönstret” för hur fakta presenterades på VAS-skalorna. En hypotes var 
också att de allra snabbaste deltagarna i denna studie bara ”klickat igenom” enkäten 
utan att ta in den information som givits och att detta skulle vara orsaken till den svaga 
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konsolideringseffekt som uppmättes. Analyser genomfördes därför också efter att de 
snabbaste 10% av deltagarna exkluderats. Detta påverkade inte studiens resultat.  
 
Resultatet av de ANOVOR som gjorts visar på stora effekter av vilken bostad som valts 
på respektive attribut (p < 0,001 för samtliga attribut utom Avstånd, Tabell 2). Det som 
skett är att deltagarna konstant återberättat en mindre skillnad mellan de två bostäderna 
än vad som ursprungligen presenterats, och den upplevda effekten på attributnivå av 
vilken bostad som valts har egentligen att göra med räknemetoden för dessa siffror. För 
deltagare som valt (eller blivit tilldelade) Tiger räknades ”Tiger minus Dolphin” för 
denne deltagare på samtliga attribut (och omvänt för deltagare med Dolphin som val). 
På attribut där de presenterade värdena talade till fördel för Tiger (till exempel 
Inköpspris) har deltagarna i praktiken korrekt kommit ihåg att fakta talade för Tiger, 
varpå ett positivt värde uppstått på attributet för deltagare med Tiger som val.  Även 
deltagare som valt Dolphin har korrekt återberättat Tiger som fördelaktigare på detta 
attribut, men då deras siffror sedan räknats ut som ”Dolphin minus Tiger” har ett 
negativt värde på detta attribut uppstått vid mina uträkningar. Det som Tabell 2 
egentligen visar är alltså att deltagarna minskat glappet mellan de två bostäderna på 
attributnivå. Mycket tänkbart är att detta är en effekt av ”regression mot medelvärdet” 
och i praktiken att deltagarna vid återgivningen dragit sig mot VAS-skalans mittpunkt 
för de båda bostäderna.  
 
Attributet Avstånd talade vid presentationsfasen lika mycket för de båda bostäderna. 
Den var alltså markerad på exakt samma plats på VAS-skalan för Tiger och Dolphin, 
men då skalorna presenterades snett under varandra var detta inte uppenbart för 
deltagarna. Något mycket intressant som uppstått är att det för gruppen som valt bostad 
själva uppstått en negativ konsolideringseffekt på detta attribut medan gruppen med 
partners val konsoliderat positivt. Deltagare som valt bostad själva har alltså rapporterat 
det som att man från den valda bostaden har längre pendling till jobbet än från den 
bortvalda bostaden, medan deltagare med partners val rapporterat omvänt, och denna 
skillnad mellan grupperna är signifikant (p < 0,05)! Attributet Avstånd var det som 
minst antal deltagare rankade som viktigast, både i gruppen med eget val och i gruppen 
med partners val, och jag kan inte se någon uppenbar anledning till varför de två 
grupperna skulle konsolidera i varsin riktning på detta attribut.  
 
Studiens syfte var att undersöka huruvida beslutskonsolidering uppstår även när det inte 
är individen själv som fattar beslutet i en valsituation. I den beslutssituation som 
studien undersökt finns ej signifikant konsolideringseffekt varken för deltagare som 
fattat beslut själva eller för deltagare vars partner fattat beslutet, dock finns effekter 
närmare signifikansnivån hos gruppen vars partner fattat beslutet. Vid framtida 
forskning vore det intressant att studera effekten av partners val i situationer där 
konsolideringseffekt tidigare uppmätts vid eget val (exempelvis Svenson, Salo och 
Lindholms beslutsuppgift). Vidare vore det intressant att undersöka varför 
konsolidering inte alls uppstår i den nuvarande studien (om exempelvis den korta tiden 
är det som ställer till problemet).  
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